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CRISTO FESTEJA
ANIVERSÁRIO ENTRE
ACERTOS E TROPEÇOS {pág 04}
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PM recebe carro novo,
mas ainda sem câmera

Frota de 200 veículos equipados com computador e acesso à internet é entregue sem câmeras previstas por lei de
2009 Equipamento só será instalado em fevereiro, após licitação Corregedoria vai fiscalizar PMs nas ruas {pág 03}

Nações Unidas sobre Drogas e Crime diz que país tem
22,7 homicídios por 100 mil habitantes Na América do
Sul, Brasil só fica atrás de Colômbia e Venezuela {pág 07}

Começa a 2ª
fase do BRS
de Ipanema

Comoção por morte do fundador
da Apple rodou o mundo {pág 08}

Faixa exclusiva para ônibus
terá 44 linhas e 14 pontos na rua
Prudente de Morais e na av. Gal.
San Martin, no Leblon {pág 02}

Corredor expresso

ONU: Brasil é
país violento

Novos carros serão divididos entre os batalhões de Botafogo, Centro, Copacabana e Leblon, entre outros

Melhor ator do 
Festival de Brasília,
Santoro fala ao Metro
de ‘Meu País’, que
estreia hoje {pág 10}

Fãs se
despedem
de Jobs

Síndrome 
estrangeira
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Nice Martins
37 ANOS

“É uma maravilha esse corre-
dor especial. Minhas viagens

são muito mais rápidas.”

Flávio Braia
33 ANOS

“Essa divisão de uma pista 
só para ônibus foi muito 
positiva para o trânsito.”

Vox Pop

Segundo BRS de Ipanema
e Leblon começa amanhã

Cariocas recebem orientação sobre o novo BRS e as mudanças nas paradas dos ônibus

FOTOS: MACARENA LOBOS/METRO RIO

A segunda etapa do BRS
(Bus Rapid System) de Ipa-
nema e Leblon será im-
plantada amanhã, com o
início do funcionamento
de mais um corredor exclu-
sivo para ônibus nos bair-
ros, na rua Prudente de
Morais e na avenida Gene-
ral San Martin.

No novo corredor vão cir-
cular 44 linhas que farão
suas paradas em 14 pontos:
12 nos pontos do BRS1; 23
no BRS 2 e 9 no BRS3, sendo

que os pontos BRS 1 e 3 es-
tarão situados nos mesmos
locais. As novas paradas te-
rão um piso especial, em al-
to relevo, para facilitar a
sua identificação por parte
dos deficientes visuais.

Com o BRS, os carros de
passeio e os táxis vazios só
poderão invadir a pista ex-
clusiva para ônibus, sem-
pre à direita da via, por um
quarteirão, para dobrar na
rua seguinte. 

O horário de funciona-

mento do corredor será o
mesmo dos outros BRS: das
6h às 21h, nos dias úteis;
das 6h às 14h, aos sábados;
e não funcionam nos do-
mingos e feriados. 

Por enquanto, ninguém
será multado. Os primeiros
dias serão só de orientação
para motoristas e passagei-
ros. Depois (data a ser defi-
nida), quem invadir a pista
exclusiva será multado em
R$ 53,20 e perderá três pon-
tos na carteira. METRO RIO

Faixa exclusiva para ônibus será implantada na rua Prudente de Morais e na avenida General
San Martin Corredor terá 44 linhas e 14 pontos, que recebem piso em relevo para deficientes

Justiça do Rio libera
motoristas bêbados 

Técnicos vistoriam 

CELSO PUPO / FOTOARENA/FOLHAPRESS

Luiz Carlos Barbosa
34 ANOS

“Esse sistema tem mostrado
que funciona. Eu chego 

bem mais rápido.”

Mônica Machado
32 ANOS

“Acho que esse sistema BRS
ainda pode melhorar, mas 

já é válido.”

A Justiça do Rio de Janeiro
tem livrado de punição cri-
minal os motoristas flagra-
dos dirigindo alcoolizados.
Mesmo sendo comprovado
que os condutores tinham
mais de 0,3 miligramas de
álcool por litro de ar expeli-
do dos pulmões, em 46 ca-
sos, desembargadores acei-
taram recursos dos infrato-
res e os livraram de prisão
de 6 meses a 3 anos. Segun-
do levantamento feito pelo
jornal “Folha de S.Paulo”,
só em 10 casos o recurso foi
negado e o processo seguiu.

Na maior parte das deci-
sões, os magistrados alega-
ram que a comprovação de
consumo alcoólico acima do
permitido não é suficiente
para afirmar que os motoris-
tas traziam riscos para a so-
ciedade. A medida foi aplica-

da em casos nos quais os
motoristas não tinham si-
nais claros de embriaguez,
como dificuldades para ca-
minhar, quando foram abor-
dados em blitz da Lei Seca.

Com a lei, o teor alcoóli-
co permitido para dirigir é
de 0,09 miligrama de ál-
cool por litro de ar expeli-
do. Quem tiver entre
0,1mg/l e 0,29mg/l recebe
multa de R$ 955, sete pon-
tos na carteira de habilita-
ção e suspensão do direito
de dirigir. Já quem excede
0,3mg/l, recebe a mesma
multa e está sujeito a pri-
são de até 3 anos. METRO

46infratores tiveram
recursos aceitos

pelos desembargado-
res. Só em 10 casos o
recurso foi negado.

Familiares de vítimas do voo
da Air France são indenizados
Setenta e seis familiares de
19 vítimas brasileiras do
voo 447 da Air France foram
indenizados através de um
programa, encerrado on-
tem, que foi criado para ace-
lerar processos indenizató-
rios, através de acordo entre

Ministério da Justiça, Minis-
tério Público do Rio de Ja-
neiro, Procon e as segurado-
ras da empresa francesa. 

Segundo a procuradora
de Justiça Nádia de Araújo,
os valores foram individua-
lizados e não serão divulga-

dos a pedido das próprias
famílias.

O acidente ocorreu em 31
de maio de 2009, quando o
avião que ia do Rio a Paris
caiu sobre o Oceano Atlânti-
co, com 228 pessoas, sendo
58 brasileiras. METRO RIO

Fumaça 
em bueiro 
Uma guimba de cigarro jo-
gada em um bueiro, ontem,
assustou os pedestres que
passavam pela rua Enaldo
Cravo Peixoto, na Tijuca.
Segundo a Light, a guimba
foi jogada na caixa de venti-
lação de uma câmara sub-
terrânea. METRO RIO

Pai de Herbert
Vianna deixa
hospital
O brigadeiro do ar Hermano
Vianna, pai do músico Her-
bert Vianna, do Paralamas,
recebeu alta do Hospital do
Galeão, ontem. Ele estava
em observação, após ter so-
frido acidente de ultraleve
na terça-feira. METRO RIO

Cirurgias suspensas

A Vigilância
Sanitária suspendeu
as atividades do
centro cirúrgico geral
do Hospital
Universitário
Clementino Fraga
Filho, na Ilha do
Fundão, ontem. A
decisão foi tomada
após visita ao Centro
Cirúrgico e à Central
de Material de
Esterilização, que
constatou risco
sanitário nessas
áreas. As cirurgias 
só poderão ser
retomadas após 
nova vistoria.

Cassado e multado

Domingos 
Brazão
O Tribunal Regional
Eleitoral do Rio de
Janeiro (TRE-RJ) cas-
sou ontem, por
maioria simples, o
mandato do deputa-
do estadual Domin-
gos Brazão (PMDB),
além de multá-lo em
30 mil UFIRs. Segun-
do o TRE-RJ, Brazão
se utilizou do Centro
de Ação Social Gente
Solidária para distri-
buir serviços e bens
com finalidade elei-
toreira, recebendo
votos como contra-
partida. O deputado
ainda pode recorrer
da decisão.



O comandante-geral da Polí-
cia Militar, coronel Erir Cos-
ta Filho, confirmou ontem
que a corregedoria vai pas-
sar a fiscalizar policiais que
estão de serviço nas ruas. A
fiscalização será aleatória e
vai contar com o efetivo de
todas as seis delegacias de
Polícia Judiciária Militar.

O corregedor da PM, co-
ronel Waldyr Soares, admi-
tiu que poderá acompanhar
algumas dessas fiscaliza-
ções. O anúncio aconteceu
durante a entrega do pri-
meiro lote com 200 novos
carros para a PM, ontem. Os
veículos são equipados com
computadores de bordo
com acesso à internet e ar-
condicionado. Entretanto,
os carros não têm câmeras
como previa uma lei esta-

dual de 2009. 
Segundo o governador

Sérgio Cabral, os próximos
automóveis já serão equipa-
dos com câmeras. Os carros
antigos serão doados para a
Guarda Municipal e para a
Defesa Civil. “Já está em fa-

se de licitação a compra do
primeiro lote de quatro mil
câmeras. Cada carro possui-
rá dois equipamentos”, ex-
plicou Cabral.

Segundo explicações do
subsecretário de Moderni-
zação Tecnológica, Edval

Novais, as imagens geradas
pelas câmeras serão grava-
das em alta definição e ar-
mazenadas num DVR lacra-
do dentro da viatura. Quan-
do o veículo regressar ao
quartel, as imagens serão
transferidas via wi-fi para
um sistema de armazena-
mento no batalhão, onde fi-
carão guardadas por no mí-
nimo 60 dias. Se necessário,
as imagens geradas poderão
chegar em tempo real, atra-
vés de um aparelho 3G, ao
atual centro de controle
existente na sede da Secre-
taria de Segurança e futura-
mente ao Centro de Co-
mando e Controle que está
sendo construído na Cidade
Nova, que deverá ser inau-
gurado em abril de 2012. 

METRO RIO

Efetivo da Polícia Judiciária será responsável por vigiar conduta de 
agentes em serviço Novas câmeras para viaturas só chegam em fevereiro

Corregedoria vai às
ruas fiscalizar PMs

Os 200 novos carros são equipados com 

computador de bordo com acesso à internet

SHANA REIS / DIVULGAÇÃO

Nove bueiros
podem explodir
VISTORIA. A Secretaria de
Conservação e Serviços
Públicos identificou, na
madrugada de ontem,
mais nove bueiros com
alto risco de explosão, pe-
la presença de gás em Bo-
tafogo, Laranjeiras e Fla-
mengo. A constatação foi
feita durante vistoria de
418 tampões nos bairros.
Até o momento foram en-
contrados 146 bueiros
com alto risco de explo-
são na cidade. Ontem,
um bueiro soltou fumaça
por causa de uma guimba
de cigarro em frente ao
Shopping Tijuca. 

METRO RIO

SMAS recolhe
76 usuários
OPERAÇÃO. Agentes da Se-
cretaria Municipal de As-
sistência Social fizeram
mais uma ação para com-
bater o crack. Eles recolhe-
ram ontem 76 pessoas,

sendo 70 adultos e seis
crianças, no entorno da
Central do Brasil e na Tiju-
ca. Durante a ação, poli-
ciais civis e militares, que
auxiliavam os profissio-
nais da secretaria, encon-
traram facas e cachimbos
usados para o consumo da
droga. METRO RIO

Mala com 70 kg
de esmeraldas
APREENSÃO. A Polícia Fe-
deral apreendeu 70 qui-
los de esmeraldas na Ro-
doviária Novo Rio ontem.
Um homem foi preso em
flagrante por extração ir-
regular de mineral, falsi-
dade ideológica e crime
contra o meio ambiente.
Ainda de acordo com a
PF, as pedras estavam em
um ônibus que veio da
Bahia. O homem confes-
sou que estava transpor-
tando as pedras e apre-
sentou uma nota fiscal ir-
regular. Ele teria dito que
já transportou pedras ou-
tras vezes e que ia entre-
gar o produto para uma
empresa no Rio.

METRO RIO

Breves
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Comemorações

Amanhã

Às 9h, missa com dom Ora-
ni João Tempesta.
Às 10h15, lançamento do
projeto Ação de Amor do
Cristo Redentor. Evento
com atividades gratuitas
para a população. Na paró-
quia N. Sra. de Fátima e São
João de Deus (estrada Ma-
noel Nogueira de Sá, 1.241,
Realengo).
Domingo

Das 9h às 16h, shows e
evangelização.
Às 16h30, celebração com
dom Orani João Tempesta.
Na praça da Apoteose (rua
Marques de Sapucaí, s/nº,
Centro). Entrada: 1 kg de
alimento não perecível.
Terça-feira

Às 22h, vigília com os 80 jo-
vens católicos da Jornada
Mundial da Juventude des-
te ano, em Madri. O evento
se encerra às 6h do dia 12.
Quarta-feira

Das 8h às 13h30, celebra-
ção no Santuário do Cristo
Redentor, no Corcovado. 
Das 18h às 22h, Show da
Paz, com apresentação de
artistas como Arlindo Cruz,
Beth Carvalho e Zeca Pago-
dinho, além do lançamen-
to da exposição “Cristo Re-
dentor Para Todos”. No Mo-
numento aos Pracinhas –
parque do Flamengo.

Comemoração dos 80 anos do 
Cristo Redentor começa amanhã 

Réplica vai viajar por vários países 
Falta de organização no trânsito

ainda dificulta acesso à estátua

Maravilha do
mundo

Para o mundo, é a maior es-
tátua de Cristo que existe
(Guinness World Records de
2009) e uma das recém-elei-
tas novas maravilhas. Para o
carioca, o monumento é
símbolo de proteção que
une um ponto turístico à be-
leza natural da cidade. No
dia 12, a estátua completa
80 anos e a programação é
farta até lá, com missas,
shows e exposições.

Mesmo assim, o aniversá-
rio não esconde os proble-
mas que o octagenário mo-
numento tem vivido nas úl-
timas décadas. Não são pou-
cos os flanelinhas que abor-
dam o visitante que vem de
carro – alguns chegam a co-
brar R$ 20 por uma vaga na
rua. Nos dias de maior mo-
vimento, a rua Cosme Velho
não suporta o tráfego pesa-
do de táxis e automóveis de
passeio, que fecham o trân-
sito em frente à estação do
trenzinho.

Reaberto em julho do
ano passado depois que um
forte temporal jogou galhos
e troncos sobre a linha, o
próprio trenzinho ainda es-
tá longe de ser serviço de
excelência. A espera para
subir até o topo costuma
ser de mais de uma hora só
para embarcar. Mas que a
verdade seja dita: o cami-
nho e o destino são com-
pensadores de tão belos.

Segundo o reitor do San-

tuário do Cristo Redentor,
padre Omar Raposo, o ani-
versário será um marco por
implantar o projeto social
que será inaugurado ama-
nhã, em Realengo. “É o Cris-
to que sai do estático e vai
para o povo, levando amor e
solidariedade aos que neces-
sitam”, acredita o padre.

Na quarta-feira, a celebra-
ção vai contar com uma

apresentação da esquadri-
lha da fumaça, um bolo de
oito metros e uma bênção
aos visitantes, que será feita
em sete línguas. 

Além das comemorações
no Rio, uma réplica de 3,8
metros vai rodar o Brasil e
chegar a países como Japão,
Moçambique, Canadá, Itália
e Austrália. Maravilha do
mundo. METRO RIO

www.metropoint.com
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A música dos 80 anos

A princesa Isabel ensinou
Lá no alto está o Redentor
Verde altar do povo acolhe-
dor/ Maravilha que o Rio
herdou/ Trem da mata, na-
tureza/ Corcovado, que be-
leza!/ Na subida, sua pre-
sença/ Sintoniza nossa cren-
ça/ Cristo, vim te abraçar/
Sou criança neste lugar/
Dias azuis/ O sol que reluz/
Floresta e mar/ Brilha o
olhar/ Sempre com amor
olhando por nós/ 
Bem perto do céu/ Aos seus
pés, ao seu lado/ Todo lar é
abençoado/ 

Sua imagem nos protege/ 
Nos inspira para a vida!
RAP
Trem na mata, sobe e para/
Vejo micos e araras /A buzi-
na anuncia/ Descortina o vi-
sual/ Verde e azul é meu 
caminho/ Tá chegando meu
postal/ Já cheguei ao Corco-
vado/ Bom de samba e ca-
poeira/ Vou benzer o meu
tambor/ Com a virgem pa-
droeira/ Senhora, Apareci-
da/ Negra em manto 
céu de anil/ 
Da capela, o Santuário/ 
Vigiai o meu Brasil. 

‘Redentor’ (DJ MAM e Rodrigo Sha)

Para padre Omar Raposo, monumento 

une aspectos religiosos e turísticos

FOTOS: AMADEU BOCATIOS/FUTURA PRESS

“O grande presente que podemos 
dar ao Cristo é integrá-lo à cidade. 
Por isso, a criação do projeto 
Ação de Amor do Cristo Redentor.”
PADRE OMAR RAPOSO, REITOR DO SANTUÁRIO DO CRISTO REDENTOR

Origem 
reclamada
Recentemente, a famí-
lia do francês Paul Ma-
ximilian Landowski
(executor do monumen-
to que tem desenho de
Carlos Oswald) resolveu
brigar na Justiça para

que ele seja reconheci-
do como o único res-
ponsável pelo projeto.
O engenheiro Heitor 
da Silva Costa, respon-
sável pela obra, contra-
tou o francês na época
apenas para modelar 
as mãos e a cabeça da
estátua. 

METRO RIO

Em concurso para a escolha do tema dos 80 anos, o DJ

MAM e Rodrigo Sha ganharam com a composição

“Redentor”. “Descrevemos a subida ao Cristo e a

experiência de estar lá no alto”, diz MAM. Padre Omar

narra a história do Cristo.





www.metropoint.com
SEXTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2011

06 economia

O Prêmio Caboré, que
anualmente consagra os
principais profissionais,
agências e empresários do
mercado de comunicação
nacional, já divulgou os 39
indicados ao troféu. Pela pri-
meira vez, o jornal Metro é
um dos finalistas na catego-
ria “Veículo de Comunica-
ção – Mídia Impressa”, con-
correndo com a revista
“Piauí” e o jornal “Valor
Econômico”. 

Criado em 1980 pelo jor-
nal “Meio & Mensagem”, o
Caboré é tido como o Oscar
da publicidade. Os vencedo-
res serão conhecidos no dia
5 de dezembro, no Credi-
card Hall. 

Com pouco mais de qua-
tro anos no Brasil, o Metro
conquistou em tempo re-

corde o reconhecimento do
mercado. Hoje, com tira-
gem de 400 mil exemplares,
o jornal oferece informação
de qualidade e gratuitamen-
te a 1 milhão de leitores.
Presente com edições diá-
rias e redações locais em
São Paulo, Rio, Curitiba, Be-
lo Horizonte, Campinas,
Santos e ABC paulista, o Me-
tro constitui a primeira rede
efetivamente nacional em
jornalismo impresso.   

“O Caboré é considerado
o principal prêmio de co-
municação do Brasil e o
mais desejado pelo merca-
do. Receber a indicação já é
motivo de orgulho e reco-
nhecimento pelo mercado”,
diz Salles Neto, presidente
do Grupo Meio & Mensa-
gem. METRO

Metro é finalista do
Prêmio Caboré 2011

Distribuição do Metro em Belo Horizonte

GUSTAVO ANDRADE/METRO

Jornal é indicado para concorrer na categoria ‘Veículo de Comunicação
– Mídia Impressa’ Premiação é considerada o Oscar da publicidade

As empresas tributadas
pelo Simples podem a
partir deste ano parcelar
dívidas fiscais em até 60
meses. O parcelamento é
válido ao tributos fede-
rais, municipais e esta-
duais que estão sujeitos a
alíquota única do Simples
Nacional.

“O parcelamento bene-
ficia mais de meio milhão
de empresas que estão em
débito fiscal”, afirma o di-
retor-superintendente do
Sebrae-SP, Bruno Caetano.
Sem o parcelamento, elas
seriam retiradas do siste-
ma em janeiro de 2012. 

A medida faz parte do
projeto que ajusta a Lei
Geral da Micro e Pequena
Empresa, aprovado na
noite da última quarta-fei-
ra pelo Senado e segue,
agora, para sanção da pre-
sidente Dilma Rousseff. 

O projeto amplia a par-
tir de 1º de janeiro de
2012 em 50% as faixas de
enquadramento e o teto
da receita bruta anual das
empresas do Supersim-
ples. O da microempresa

passa de R$ 240 mil para
R$ 360 mil e o da pequena
sobe de R$ 2,4 milhões pa-
ra R$ 3,6 milhões. O teto
do empreendedor indivi-

dual sobe de R$ 36 mil pa-
ra R$ 60 mil.  

Para Caetano, as mun-
danças são positivas, mas
as pequenas empresas

ainda enfrentam desafios
como a elevada tributação
e a burocracia. “O Brasil
ocupa a última posição
num ranking de 54 países
de ambiente de negócios,
ou seja, tributação, buro-
cracia, regulamentação e
tempo para se abrir uma
empresa”, afirma. 

METRO

Parcelamento de dívida
salva 500 mil empresas

AGÊNCIA SEBRAE

“As mudanças no Simples são positivas,
mas há longo caminho a percorrer em
empreendedorismo no Brasil.”
BRUNO CAETANO, DIRETOR-SUPERINTENDENTE DO SEBRAE-SP

Desde o início da implanta-
ção da portabilidade numé-
rica no país, em 1º de se-
tembro de 2008, foram rea-
lizadas 12,1 milhões de tro-
cas de operadoras com a
manutenção do número do
telefone. Desse total, a
maioria (66%) corresponde
a usuários de telefonia mó-
vel e 34% são usuários de
telefonia fixa. O número de
migrações realizadas até
hoje corresponde a 4,5% do
total de linhas fixas e mó-
veis habilitadas no país.

Em 2008, antes do início

da vigência da portabilida-
de numérica, a expectativa
do setor era que 11,3 mi-
lhões de pessoas aderissem
ao serviço ainda no primei-
ro ano de implantação do
sistema.

Segundo a Associação
Brasileira de Recursos em
Telecomunicações (ABR Te-
lecom), entre julho e se-
tembro deste ano, foram
realizadas 1,5 milhão de
trocas de operadoras, man-
tendo o mesmo número de
identificação. 

METRO

Portabilidade atende
12 milhões de clientes

Consumidores trocam de operadora sem mudar número

CHARLES GULLUNG/IMAGE SOURCE

A Receita Federal abre na
próxima segunda-feira, a
partir das 9h, as consultas
ao quinto lote de restitui-
ções do Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) 2011,
ano-base 2010. Serão pa-
gos R$ 2,44 bilhões a 2,65
milhões de contribuintes,
o maior lote de restitui-
ções da história. 

Os valores já virão acres-
cidos de 5,93 %. As consul-
tas poderão ser feitas pelo

site da Receita na internet
ou pelo telefone 146. 

Os valores  poderão ser
sacados a partir de 17 de
outubro. Ao todo, são sete
lotes de restituição, entre
os meses de junho e de-
zembro de cada ano.

Até então, o maior lote
de restituições já pago pe-
la Receita havia sido em
dezembro de 2009, no va-
lor de R$ 2,4 bilhões.

METRO

Receita abre o maior
lote de restituição

A Receita Federal abre
na próxima segunda-feira,
a partir das 9h, as consul-
tas ao quinto lote de resti-
tuições do Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF)
2011, ano-base 2010. Se-
rão pagos R$ 2,44 bilhões
a 2,65 milhões de contri-
buintes, o maior lote de
restituições da história. Os
valores já virão acrescidos
de 5,93 %.

As consultas poderão

ser feitas pelo site da Re-
ceita na internet ou pelo
telefone 146. Os valores
poderão ser sacados a par-
tir de 17 de outubro. Ao
todo, são sete lotes de res-
tituição, entre junho e de-
zembro de cada ano.

Até então, o maior lote
de restituições já pago pe-
la Receita havia sido em
dezembro de 2009, no va-
lor de R$ 2,4 bilhões.

METRO

Receita abre maior
lote de restituição
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Após sindicatos que repre-
sentam os funcionários dos
Correios na maior parte dos
Estados decidirem manter a
greve, que chega hoje a 24
dias, o TST (Tribunal Supe-
rior de Trabalho) determi-
nou ontem que 40% dos tra-
balhadores retomem as ati-
vidades.

Segundo a Fentect, enti-
dade nacional que represen-
ta a categoria, pelo menos
18 dos 35 sindicatos rejeita-
ram a proposta de aumento
real de R$ 80 e reajuste de
6,8% nos salários e benefí-
cios. O acordo ainda ofere-
cia um parcelamento do
desconto dos dias parados. 

Os trabalhadores em gre-
ve pedem aumento real de
R$ 400, salário-base de R$

1.635 (hoje é de R$ 806),  va-
le-alimentação de R$ 200 e
vale-refeição de R$ 30 por
dia. Em São Paulo, onde o
sindicato local decidiu man-
ter a paralisação, os serviços
com prazo de entrega, co-
mo Sedex 10, Sedex Hoje e
Disque-Coleta, foram sus-
pensos.

Em todo o país, segundo
balanço dos Correios, 150
milhões de entregas estão
atrasadas por conta da gre-
ve, iniciada em 14 de setem-
bro. Caso a categoria desres-
peite a decisão do TST, a
Fentect terá que pagar uma
multa de R$ 50 mil por dia.
Uma nova rodada de nego-
ciações deve ocorrer segun-
da-feira. O governo já estuda
uma nova proposta. METRO

Greve dos carteiros completa 24 dias hoje 

CHARLES SILVA DUARTE/FUTURAPRESS

Sindicatos rejeitam proposta e
mantêm greve que completa 24 dias 

TST exige
volta de 40%
nos Correios

Opinião

COVARDIA OFICIAL
A falta de ação das autoridades diante de
uma greve que tira da população um serviço
fundamental como o dos Correios mostra a
covardia com que este governo lida com as
mobilizações sindicais no país. Nenhuma ati-
tude enérgica ou eficiente em 24 dias de para-
lisação que prejudicaram a entrega de mais
de 150 milhões de correspondências.

O que têm feito, por exemplo, o ministro das Co-
municações ou o presidente da estatal, além de
declarações vazias e omissas que demonstram
mais medo da patrulha dos grevistas do que da
justa indignação dos milhões de prejudicados?

Autoridade intimidada significa população
abandonada. Mas enganam-se esses farsantes –
que não estão à altura dos cargos que ocupam –
se pensam que poderão afrontar o interesse pú-
blico por muito tempo. Vinte e quatro dias se-
guidos de desrespeito diário à população já pas-
sam de qualquer medida. E podem acender o fa-
rol vermelho da paciência nacional. Autorida-
des, cuidado.

Grupo Bandeirantes de Comunicação

Ranking divulgado ontem
aponta que o Brasil tem a
terceira maior taxa de as-
sassinatos entre todos os
países da América do Sul.
Com 22,7 homicídios para
cada 100 mil habitantes, o
país só é menos violento do
que Venezuela (49) e Co-
lômbia (33,4). Os dados são
do Estudo Global de Homi-

cídios 2011, elaborado pelo
Escritório das Nações Uni-
das sobre Drogas e Crime.

Em números absolutos,
o Brasil é o país com mais
homicídios dolosos (com
intenção) no mundo, com
43.909 casos por ano. Bem
mais do que Colômbia
(15.459) e Venezuela
(13.985). 

O país é o quinto mais
populoso do mundo, mas
registra mais assassinatos
por ano que a Índia
(40.752), que tem uma po-
pulação cinco vezes maior
que a brasileira.

De acordo com o estudo,
as armas de fogo são as
mais utilizadas na América
do Sul, sendo que  74% dos

crimes envolvem estes ob-
jetos. Após a divulgação do
levantamento, o ministro
da Justiça, José Eduardo
Cardozo, disse que são ne-
cessárias ações mais inte-
gradas e efetivas para redu-
zir a violência no país,
além de agilizar os proces-
sos judiciais. 

METRO

SP reduz
homicídios
em 48%
São Paulo reduziu em 48%
o número de homicídios
no Estado, o que surpreen-
deu o Escritório das Na-
ções Unidas sobre Drogas
e Crime. Segundo o estudo
divulgado pelo órgão, o
número de crimes violen-
tos aumenta quanto maior
a cidade. A cidade mais po-
pulosa do país, porém, vai
contra esta tendência.

Os assassinatos na capi-
tal caíram de 20,8 para ca-
da cem mil habitantes, em
2004, para 10,8 em 2009.
A maior queda aconteceu
entre 2004 e 2005, quando
o índice caiu para 16,8.

Segundo o relatório, as
políticas públicas tiveram
um grande papel na queda
da violência, especialmen-
te a legislação mais rígida
sobre armas de fogo, apro-
vada em 2003. O estudo
diz que os assassinatos
tendem a acontecer em
maior número nos bairros
mais pobres, devido ao im-
pacto da desigualdade so-
cial e da pobreza. 

METRO

Brasil tem a 3a maior
taxa de assassinatos
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Como Steve Jobs transformou o mundo

Macintosh
Apresentado em 1984, foi o 
primeiro computador 
comercial bem-sucedido. Com 
uma interface gráfica, agradou 
até pais e mães que não 
podiam trabalhar em um 
computador convencional

Comercial “1984”
Dirigido por Ridley Scott, de 
Blade Runner, esse anúncio 
publicitário da Macintosh 
apresentava uma mulher 
atirando um machado gigante 
na cabeça de um Big Brother, 
fazendo eco ao clássico “1984”, 
de George Orwell. Transmitido 
durante o SuperBowl, o 
anúncio foi o mais caro da 
época: custou US$ 900 mil

Pixar
Jobs comprou a 
companhia, então 
conhecida como 
Graphics Group, 
das Lucasfilms em 
1986. Ele foi o 
produtor-executivo 
do primeiro filme 

conceitual da empresa, “Toy 
Story”. Os 12 filmes da Pixar 
arrecadaram mais de US$ 3 
bilhões em bilheteria

Design
Meticulosa 
sobre 
forma e 
função, a 
Apple 
sempre 
produziu artigos sofisticados 
e especiais

iPhone e iPad
Antigamente, o 
computador 
era o centro da 
sua vida. Agora, 
tudo foi 
transferido a um 
equipamento 
móvel com tela 
sensível ao 
toque

iPod e iTunes
Você talvez 
esteja usando 
agora mesmo

Deu origem a
Imitação do 
estilo, como o 
Microsoft 
Zune, player 
lançado depois 
do iPod que 
não teve 
grande sucesso

Deu origem a
Uma nova 
estrutura 
econômica para a 
indústria musical. 
Também treinou as pessoas a 
comprar e compartilhar músicas 
de forma digital: muitas lojas de 
disco faliram

Deu origem a
O competidor Android, um novo 
negócio totalmente novo 
baseado em aplicativos móveis

Deu origem a
O Windows foi criado em 1995. O 
sistema operacional da Microsoft 
tornou-se o padrão da indústria, 
dando início a uma eterna 
rivalidade entre Jobs e o fundador 
da Microsoft, Bill Gates – que disse 
que irá sentir falta do competidor

Deu origem a
Comerciais cada vez mais caros 
de outras companhias, que 
todos os anos gastam milhões 
em propaganda durante o 
SuperBowl

Deu origem a
A morte dos longa-metragens 
desenhados à mão e um “boom” 
de animações feitas por 
computador – algumas tão boas 
quanto as da Pixar, como “Shrek”

A morte do fundador da Ap-
ple comoveu fãs dos produ-
tos da companhia em todo o
mundo. As lojas da Apple
em vários países foram de-
coradas em homenagem a
Steve Jobs, e alguns clientes
mais exagerados chegaram
a deixar flores e rezar diante
dos monitores que mostra-
vam o rosto do ex-executivo-
chefe do grupo.

Na sede da Apple, em Cu-
pertino, na Califórnia, ban-
deiras tremulavam a meio
mastro, e várias pessoas se
reuniram no gramado em
frente ao edifício para la-
mentar a morte de Jobs. Na
loja Apple do centro de San
Francisco, as pessoas segura-
vam imagens de Jobs nas te-
las dos iPads e grudavam
cartões e bilhetes na vitrine,
dizendo “Obrigado Steve” e
“Odeio o câncer”. Do lado de
fora havia velas e maçãs ver-
melhas, cena que se repetiu
em vários países.

Até o presidente dos EUA,
Barack Obama, lamentou a
morte de Jobs. “O mundo
perdeu um visionário”, afir-
mou, referindo-se ao funda-
dor da Apple como “um dos
maiores inovadores ameri-
canos”. Já Robert A. Iger,
presidente da Disney, la-
mentou: “Seu legado estará
nas milhares de pessoas que
ele inspirou, nas vidas que
ele mudou e na cultura que
ele definiu”.

Mundo faz homenagem a Jobs

YURIKO NAKAO/REUTERSLUCAS JACKSON/REUTERS

Lojas internacionais da companhia foram decoradas em memória ao
fundador Fãs de Jobs encararam a morte como se fosse de um parente

HENRIQUE.RIBEIRO
@METROJORNAL.COM.BR

1. Em Moscou, fãs
deixaram flores 
2. Apple de Xangai
acendeu velas 
3. Nova York presta
tributo com capas
de jornal 
4. Japonês fotografa
homenagem em
Tóquio

1 2

3 4

SERGEI KARPUKHIN CARLOS BARRIA/REUTERS
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Marisa encontra o lado
negro de Almodóvar
A madrilenha Marisa Pare-
des, de 65 anos, é uma das
atrizes-assinatura de Pedro
Almodóvar. Aos longas “A
Flor do Meu Segredo”, “Tu-
do sobre Minha Mãe” e “Fa-
le com Ela”, junta-se agora
“A Pele que Habito”, que
ontem, com a presença de
Marisa, abriu oficialmente
o Festival do Rio 2011, em
sessão especial no Odeon.
A dama do cinema espa-
nhol garante amar o novo
filme de Almodóvar, desti-
nado à polêmica pela tra-
ma bizarra – na qual Anto-
nio Banderas vive uma es-
pécie de Dr. Frankenstein –
e por representar um radi-
cal divisor de águas na car-
reira do diretor.

“A cada filme, Pedro fi-

ca mais profundo. Ele mu-
dou. Tudo tinha uma ca-
dência distinta dos filmes
anteriores dele. Saiu todo
aquele colorido e os tons
ficaram acinzentados”,
disse a atriz.

Marisa interpreta a go-
vernanta Marilia, cuja vida,
a exemplo de outros perso-
nagens, está tragicamente
entrelaçada à loucura do
médico vivido por Bande-
ras. “Marilia é a consciên-
cia do que se desenrola na
trama. Ela foi uma chance
de eu fazer algo novo na
minha carreira”, afirmou. 

Dama do cinema espanhol promove na cidade ‘A Pele que Habito’,
novo filme do cineasta, que ontem abriu o Festival do Rio 2011

Marisa: “Tenho uma relação passional com o Brasil”

MACARENA LOBOS/METRO RIO

PAULO.COSTA 
@METROJORNAL.COM.BR
WWW.METROPOINT.COM

Programe-se

Alguns destaques  do

Festival do Rio neste

fim de semana

Mostra Limites e Fronteiras:
“Renascendo das Cinzas”,
drama inglês – hoje, às
14h30, no C.C. Justiça Fede-
ral (av. Rio Branco, 241, Cen-
tro. Tel.: 3261-2550). 

Mostra Dario Argento: 
“O Retorno da Maldição”,
longa de terror – amanhã,
às 20h, no CCBB (r. Primeiro
de Março, 66, Centro.
Tel.: 3808-2020).

Mostra Panorama: “Rock
Brasília, Era de Ouro”, docu-
mentário sobre bandas sur-
gidas nos anos 1980 – do-
mingo, às 18h, no Cine Tela-
Brasil (estrada General Con-
robert P. da Costa, 
Realengo).

Première Brasil: “Prova de
Artista”, documentário de
José Joffily sobre jovens mú-
sicos – domingo, 16h e
20h20, no Estação Vivo Gá-
vea (Shopping da Gávea,
rua Marquês de S. Vicente,
52, 4º andar.
Tel.: 3875-3011).

O encalhe de parte
dos ingressos para 
o 2º show de Justin
Bieber, ontem, no
Engenhão, levou a
produção a fazer
uma promoção
“compre um, leve
dois” para 500
pares de entradas. 

Bieber encalha
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Rodrigo Santoro estava
prestes a tirar férias e pen-
sava em que praia iria sur-
far quando recebeu o rotei-
ro de “Meu País”, leu-o na
mesma noite e adiou o des-
canso. Tocado pela história
do resgaste do afeto entre
os irmãos Marcos (Santoro),
Tiago (Cauã Reymond) e Ma-
nuela (Debora Falabella), jo-
vem deficiente mental, o
ator aceitou protagonizar o
filme do diretor estreante
André Ristum, que estreia
hoje nos cinemas do Rio.
Por sua atuação, o astro ga-
nhou o prêmio de melhor
ator no Festival de Brasília,
na última segunda-feira. Ao
Metro Rio, Rodrigo falou so-
bre o longa-metragem, no
qual ele também encontrou
conexões com sua trajetória
pessoal e profissional.

O que mais o atraiu no perso-
nagem Marcos?
Eu vi que ele tinha uma
personalidade oposta à mi-
nha. É um cara que tem di-
ficuldades de expressar o
que sente, de lidar com o
afeto, que rompeu com sua
família e é obrigado a retor-
nar em função da morte do
pai. Quando ele é obrigado
a voltar, a vida o coloca nu-
ma situação de ter de se re-
lacionar de novo com o ir-
mão, e ainda descobre ter
uma irmã. E isso acaba mu-
dando a vida dele. Foi um
desafio trabalhar essa con-
tradição: por fora, ele é frio,
mas por dentro está em
ebulição.

Seu personagem mora na Itá-
lia e fala italiano. Foi compli-
cado lidar com o idioma?
Sou descendente de italia-
nos, mas nunca falamos a
língua em casa. Então, tive
de estudar. Tive a ajuda do
André Ristum, que fala ita-
liano fluentemente. Mas,
quando olhava a ordem das
cenas de cada dia e via que
teria de falar italiano em al-
gumas delas, sabia que seria
mais difícil. É mais traba-
lhoso, você precisa se con-
centrar muito mais.

Você encontrou conexões en-
tre sua trajetória pessoal e a
do Marcos?
Conheço a relação entre a
distância e o afeto. Mas o
Marcos mora há muito tem-
po fora do Brasil, e eu nun-
ca fiquei mais do que dois
meses longe do Rio de Janei-
ro, minha cidade. E, quando
ouvimos “Meu País”, pensa-
mos logo na questão geo-
gráfica. Mas esse “meu

país”, no filme, é metafóri-
co, simboliza um país inter-
no, o que está dentro da
gente.

Você pode falar um pouco so-
bre o processo de criação ao
lado do Ristum, do Cauã e da
Debora?
Em São Paulo, tivemos um
trabalho com a Lais Corrêa,
preparadora de elenco. De-
pois, começamos a cons-
truir a relação entre o Mar-
cos e o Tiago, como seria a
reaproximação entre eles.
Em seguida, entrou a Debo-
ra, que estava muito entre-
gue a esse trabalho. Ela ti-
nha acabado de ter um filho
e vivia um momento espe-
cial. Assim, ela me ajudou
muito. Foi ótimo. E ainda
temos o Paulo José [que in-
terpreta o pai], para apadri-
nhar isso tudo.

“Passo muito tempo fora do Brasil e
conheço, como o Marcos, a relação

entre distância e afeto.”
RODRIGO SANTORO

PAULO.COSTA 
@METROJORNAL.COM.BR
WWW.METROPOINT.COM

Santoro e Debora Falabella em “Meu País”

FELIPE GONÇALVES/DIVULGAÇÃO

Santoro: ensaios com Cauã Reymond e Debora Falabella 
foram, segundo ele, fundamentais para o processo 

de criação do filme de André Ristum 

Ator conversou com o Metro Rio sobre o
filme que estreia hoje, no qual interpreta um

homem bem-sucedido que, ao voltar ao Brasil,
se reaproxima do irmão e descobre ter uma

irmã com deficiência mental

RODRIGO 
SANTORO

‘MEU PAÍS’ FALA 
DE UM TERRITÓRIO

EMOCIONAL 

AMADEU BOCATIOS/FUTURA PRESS
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O Metro indica

Cinema

“Um Professora Muito Maluquinha”. O filme que estreia ho-
je nos cinemas cariocas tem Paola Oliveira como uma pro-
fessora que, na Minas Gerais do início dos anos 1940, encan-
ta seus alunos com novas formas de ensinar. O longa infantil
é inspirado no livro homônimo do cartunista Ziraldo, lança-
do em 1995 e que já vendeu quase 400 mil exemplares.

Show

Eric Clapton. Dez anos após sua última passagem pelo Bra-
sil, o “Deus da Guitarra” está de volta para a turnê que pas-
sou ontem por Porto Alegre e chega dia 12 a São Paulo. O
lendário cantor e compositor inglês vem acompanhado por
uma banda de músicos consagrados, entre os quais o baixis-
ta Willie Weeks. O guitarrista americano Gary Clark Jr. fará o
show de abertura.
Na HSBC Arena (av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401,
Barra da Tijuca, tel.: 3035 5240). Domingo (ingressos
esgotados) e segunda-feira, às 20h. Classificação 16 anos.

Paola como a professora Cate

DIVULGAÇÃONoite de sábado
mais descolada
Eles não são amigos, se co-
nhecem há pouco tempo e
não têm muito em comum,
mas uma série de casuali-
dades faz com que dividam
um apartamento no centro
de São Paulo. Lud (Renata
Gaspar), Teco (Thiago Pi-
nheiro) e Felipe (Marcelo
Lourençon) são os protago-
nistas de “Descolados”, que
a Band exibe a partir de
amanhã, às 23h20, logo
após “Projeto Fashion”.

Cada um vem de uma
realidade. Lud saiu da casa
dos pais para morar com
um amigo, mas o trabalho
dele o transferiu para outra
cidade e ela ficou sozinha.
Teco, nascido em Bauru (in-

terior de SP), foi fazer inter-
câmbio na Inglaterra e vol-
tou à força, deportado. Já
Felipe, que é modelo, não
tem onde dormir depois de
levar um fora da namora-
da. Eles se encontram na
porta da balada, e o resto é
a história da atração.

A primeira temporada
de “Descolados” tem 13
episódios e estará no ar to-
dos os sábados. E a segunda
já está garantida: as grava-
ções dos novos episódios
começarão em março do
ano que vem.

Band exibe, a partir de amanhã, a primeira temporada de ‘Descolados’
Série mostra o dia a dia de três jovens que dividem apartamento em SP

Da esq. para a dir.: Teco (Thiago Pinheiro), 

Lud (Renata Gaspar) e Felipe (Marcelo Lourençon)

DIVULGAÇÃO

RAQUEL.PAULINO
@METROJORNAL.COM.BR
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Adeus a Steve Jobs
Espero que os discípulos do fundador da Apple
continuem o trabalho de um ícone da indústria
da informática. A marca virou o sonho de
consumo de milhões de pessoas no mundo.
Horas e horas em filas imensas mostram como
as pessoas sonham com um novo produto da
Apple. Que Steve Jobs descanse em paz.
Jani Baruki – Rio de Janeiro, RJ

Caos urbano
Na qualidade de morador de Copacabana, em
especial da rua Siqueira Campos, no trecho
entre a estação do metrô e a rua Joseph Bloch,
gostaria de reclamar das manifestações de
sujeira e desordem que se instalaram nas
calçadas. Tem churrasquinho, música alta e
boate que não nos deixa dormir.
Márcio Luis dos Santos – Rio de Janeiro, RJ

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metro

Participe também no Facebook:
www.facebook.com/metrojornalWeb  

Você acha que o iPad 2 será lançado com

preços acessíveis ao consumidor? 

Leitor fala Pergunta  

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metro

@fernandinha_neri: Prefiro, de longe, o
Ipod, o tocador digital de música. Esse
aparelho, com tanta praticidade e design
incomparável, é uma verdadeira
revolução, digna de um gênio.

@apaola: Meu preferido é o Ipad. 

@joaopnogueira: A maneira única com
que ele falava mal dos concorrentes sem
parecer arrogante.

Participe também no Facebook:
www.facebook.com/metrojornalWeb  

De qual invenção de Steve Jobs, fundador da

Apple, você mais gosta?

Para falar com a redação: 
leitor.rj@metrojornal.com.br

Sudoku

por Farini
Os invasores

Cruzadas

Áries – 21/3 a 20/4
Possibilidade de enfrentar crises de
mau humor ou dificuldades financei-

ras na sua família. Mantenha a calma e tente
ficar mais alegre.

Touro – 21/4 a 20/5
Momento muito bom para quase to-
dos os assuntos de sua vida. Mesmo

que você esteja com problemas, eles são
amenizados neste período. 

Gêmeos – 21/5 a 20/6
Novos romances podem acontecer,
ou mesmo um relacionamento que

andava meio sem graça pode melhorar. Bom
período para casamentos e noivados.  

Câncer – 21/6 a 22/7
A fase é ótima para lidar com finan-
ças. Seus investimentos vão render

bastante e você pode até ganhar mais dinheiro
em algum golpe de sorte. 

Leão – 23/7 a 22/8
A saúde estará protegida e você se
sentirá bem animado. Apesar de a

saúde estar ótima, você terá tendência a en-
gordar. 

Virgem – 23/8 a 22/9
Cuide-se! Nesse período você estará
muito guloso e propenso a engordar.

Também estará mais preguiçoso e só buscará
os prazeres da vida. 

Libra – 23/9 a 22/10
Você pode exagerar na sua autoesti-
ma e se tornar convencido. Procure

evitar isso, pois a arrogância pode prejudicar
sua simpatia e popularidade. 

Escorpião – 23/10 a 21/11
Pode ter momentos desagradáveis
em passeios que esperava serem mui-

to divertidos. Pode também enfrentar crises
de mau humor. 

Sagitário – 22/11 a 21/12
Neste período você sentirá um efeito
de solidez e construtividade. Você se
torna mais sério e responsável, e es-

tará encarando a vida de forma produtiva. 

Capricórnio – 22/12 a 20/1
É bom momento para aluguéis ou
para reformar e ampliar sua casa. Se

você está com problemas de saúde, terá uma
boa melhora.

Aquário – 21/1 a 19/2 
Você terá ânimo para se dedicar a pes-
quisas ou qualquer estudo que exija

muita concentração. É um bom período tor-
nando-se mais consciente e realista.

Peixes – 20/2 a 20/3
Aguarde uma fase mais positiva. Vo-
cê se sentirá desanimado e tristo-
nho. Sairá pouco e pode acabar se

enterrando na rotina, sem diversões.

Tania Gori é reitora da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa. Informações 11 4994-4327. Rua das Figueiras,
2.146, Sto. André/SP. Atendimentos On-line com a Equipe Tania Gori www.taniagori.com.br.  Participe hoje, às 20h 
da palestra gratuita “Aprendendo com Joana D’Arc”. 

Horóscopo

Festa da deusa Pallas Athena, homenageada como padroeira da cidade de Ate-
nas. Posteriormente, essa celebração foi modificada, passando a ser dedicada 
à deusa Victoria, equivalente à romana de Nike, a deusa das vitórias.

por Tânia Gori
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Flu: quase um ano
sem vencer clássicos

Sem Fred, que está com a
Seleção, o Fluminense enca-
ra o Flamengo, domingo, às
16h, no Engenhão, com a
missão de acabar com o je-
jum de quase um ano sem
vencer um clássico.

Desde a vitória por 1 a 0
sobre o Vasco, em 7 de no-
vembro do ano passado, o
Tricolor enfrentou os quatro
rivais do Rio sete vezes. Per-
deu três e empatou quatro. 

No Brasileiro deste ano, o
Flu foi superado pelo Fla-
mengo (1 a 0) e pelo Botafo-
go (2 a 1) e empatou com o
Vasco (1 a 1). O técnico Abel
Braga não confirma, mas
provavelmente vai escalar
Deco no lugar do argentino
Lanzini, e Rafael Sobis no de
Fred, ao lado de Rafael Mou-
ra, no ataque. 

Sobis entra em campo
com o rótulo de iluminado.
Nas últimas vezes que saiu
do banco de reservas, contra
o Santos e o Atlético-GO, ele
fez gol. Agora, espera repe-
tir o feito como titular. “Às
vezes entrar no segundo
tempo é melhor. Você pega
os rivais cansados e já fez a
leitura do jogo”, ensina o
atacante.  METRO RIO

Rafael Sobis 

entra no lugar de Fred

www.metropoint.com
SEXTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2011
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esporte

esporte

Em busca do
respeito perdido

Flamengo de agora é 
melhor que o de 2009

Sexto colocado com 44 pon-
tos, a seis do líder Vasco. Es-
sa é a situação do Flamengo
na 27ª rodada do Brasileiro
de 2011. Em 2009, neste
momento da competição, o
Rubro-negro – que no final
da temporada conquistaria
o hexa – ocupava a mesma
sexta posição, mas com um
ponto a menos (43) e estava
a dez pontos do então líder
Palmeiras (53).

Por isso, a ordem na Gá-
vea é ainda acreditar no
hepta e superar o Flumi-
nense domingo, às 16h, no
Engenhão, pela 28ª rodada
do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo tem as esta-
tísticas a seu favor. O time
de Vanderlei Luxemburgo
não perdeu nenhum con-
fronto contra os rivais cario-
cas em 2011. Em nove jo-
gos, foram três vitórias e
seis empates. Sem Willians
e Airton, suspensos, o trei-
nador tem problemas para
armar seu sistema defensi-
vo. A tendência é que Mal-
donado e Muralha come-
çem jogando. No ataque,
Diego Maurício substitui
R10, que está com a Seleção
Brasileira. METRO RIO

Alecsandro está de volta

FOTOCOM.NET   

DHAVID NORMANDO/PHOTOCAMERA

Diego Maurício 

substitui Ronaldinho 

MAURÍCIO VAL/VIPCOMM

MOWA PRESS/DIVULGAÇÃO

Brasileirão

28ª rodada

QUARTA-FEIRA
Cruzeiro 3 x 3 São Paulo

AMANHÃ
Botafogo x Bahia

Coritiba x  Grêmio

América-MG x Atlético-MG

DOMINGO
Santos x Palmeiras

Flamengo x Fluminense

Inter x Vasco

Corinthians x Atlético-GO

Avaí x Atlético-PR

Ceará x Figueirense

CLASSIFICAÇÃO
P V GP SG

VASCO 50 14 43 13

CORINTHIANS 48 14 39 11

SÃO PAULO 47 13 45 10

BOTAFOGO 45 13 40 10

FLUMINENSE 44 14 37 4

FLAMENGO 44 11 44 9

INTER 40 10 43 8

PALMEIRAS 40 9 33 7

GRÊMIO 39 11 32 -1

ATLÉTICO-GO 38 10 34 5

CORITIBA 37 10 44 10

FIGUEIRENSE 37 9 32 -1

SANTOS 35 10 38 -3

BAHIA 33 8 32 -3

CEARÁ 31 8 34 -11

CRUZEIRO 30 8 34 -4

ATLÉTICO-PR 27 6 27 -11

ATLÉTICO-MG 26 7 33 -12

AVAÍ 22 5 32 -25

AMÉRICA-MG 20 3 33 -16

Classificados para a Libertadores
Rebaixados para a Série B

15
clássicos disputou o
Flamengo no Enge-
nhão, desde o início
das obras no Maraca-
nã. O Rubro-negro es-
tá invicto contra os ri-
vais cariocas no está-
dio, com quatro vitó-
rias e 11 empates.

Brasil enfrenta a Costa Rica hoje, 
a partir das 23h, para reconquistar 
a torcida após série de fracassos

‘Visto a 9 e
tenho de fazer
os gols’, diz
Alecsandro
Afastado do time por sete
rodadas por conta de uma
lesão muscular, o atacante
Alecsandro está de volta ao
time titular do Vasco na
partida contra o Interna-
cional, domingo, às 16h,
no Beira-Rio, pela 28ª roda-
da do Brasileirão. 

“Visto a camisa 9 e nunca
escondi que a responsabili-
dade dos gols é minha”, dis-
se. “Volto na reta final, gos-
to de jogar nesses momen-
to”, revela o jogador, que
marcou gols nos dois jogos
da final da Copa do Brasil,
contra o Coritiba, quando o
Vasco conquistou o título.

Líder isolado com 50 pon-
tos, o Cruz-maltino tem pro-
blemas para escalar a zaga.
Sem Dedé, que está na Sele-
ção, Renato Silva e Nilton
devem formar a zaga titular.
O último voltou a jogar na
derrota vascaína por 3 a 1
para o Aurora, da Bolívia,
quarta-feira, em Cochabam-
ba, pela Sul-Americana,
após pouco mais de um ano
afastado com uma lesão no
joelho direito. METRO RIO

Botafogo
reencontra
São Januário 
O Botafogo é o melhor man-
dante do Brasileirão. Está in-
victo no Engenhão e sofreu
apenas uma derrota como
anfitrião, contra o Corin-
thians, no turno, mas o jogo
foi disputado em São Januá-
rio. O campo do Vasco é jus-
tamente o palco do jogo
contra o Bahia, amanhã, às
18h, já que o Engenhão re-
cebeu show do cantor Justin
Bieber ontem e não será li-
berado a tempo. O Alvine-
gro é quarto colocado com
45 pontos e não poderá con-
tar com Jefferson e Loco
Abreu, que estão com as se-
leções brasileira e uruguaia,
respectivamente. METRO RIO

Destaque contra a Argentina, 

Lucas recebe instruções de Mano Menezes

Mesmo depois de ter venci-
do a Argentina por 2 a 0 no
Superclássico das Américas,
a Seleção tem quatro amis-
tosos em 2011 para recupe-
rar o moral que anda em
baixa com os torcedores. E o
primeiro deles acontece ho-
je, às 23h (Brasília), em San
José, contra a Costa Rica.

Sob a batuta de Ronaldi-
nho e Neymar, o Brasil quer
convencer para dar tranqui-
lidade a Mano Menezes e
aos jovens que fazem parte
do processo de renovação
para a Copa de 2014.

“Espero um jogo com
muitos gols para dar alegria
à torcida”, desejou R10.

Sem Ganso e Damião,
dois dos símbolos da reno-

vação, que estão lesionados,
Mano dará mais uma chan-
ce ao são-paulino Lucas, des-
taque da vitória sobre os
hermanos. Fred também co-
meça jogando. METRO RIO

Costa Rica: Navas; 

Mora, Umaña, Miller e

Diaz; Azofeida, Barran-

tes, Bolaños e Oviedo;

Saborío e Parks.

Técnico: Jorge Luis Pinto

Estádio: Nacional de San José,
na Costa Rica, às 23h (de Brasília)

Brasil: Julio César; Da-

niel Alves, Thiago Silva,

David Luiz e Marcelo;

Lucas Leiva, Luis Gustavo e Lucas;

Ronaldinho Gaúcho, Neymar e

Fred. Técnico: Mano Menezes
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